TISKOVÁ ZPRÁVA
TÁBOR PRO DĚTI A DOSPĚLÉ S HANDICAPEM – MÁRKOTÍN 2012
Již podeváté pořádá jindřichohradecké Občanské sdružení OKNA letní tábor pro děti
s postižením. Počtvrté v Mrákotíně, v ubytovacím a stravovacím zařízení Modrá kotva. Letos
se
účastnilo tábora 31 dětí, o které se deset dnů staralo 20 dobrovolníků, takže mrákotínská Modrá kotva
byla plně obsazena.
Letošním hlavním táborovým tématem byl příběh Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky. Tím pádem
měl každý táborový den jiné téma. Děti, vtažené do příběhu, který jim dobrovolníci na každý den
připravili, plní úkoly, vycházející z vypravování. Tábor začal příjmem dětí v neděli 28. července kolem
15. hodiny a po něm kostýmovanou scénkou před zraky rodičů. Letos na sobě měli dobrovolníci
tmavomodré kápě s dlouhými bílými kapucemi, aby dojem pohádky o trpaslících a hobitech, kteří vítězí
nad zlem společnými silami, byl co nejpřesvědčivější. Podobným rituálem s kápěmi je tábor ukončen, a
děti vráceny rodičům s drobnostmi, které samy tvořily a s dárečky, které získaly za plnění úkolů.
Všichni účastníci byli po úvodním rituálu rozděleni do čtyř skupin, společně si vymysleli jména.
Větroplaši, Vodní bratři, Bramboráci a Plamínci. Každá skupinka měla svůj symbol, svůj pokřik i svou
písničku, protože na táboře se zpívalo neustále. Letošní tábor byl obohacen také personálně. Do
báječného týmu dobrovolníků přibyla jedna mladá jindřichohradecká studentka a dva mladí muži
(příslušníci Armády ČR), kteří byli pro namáhavou práci v táboře významným přínosem. Také je potřeba
zdůraznit, že nedílnou součástí tábora je nepřetržitá služba lékaře, který je stále přítomen mezi táborníky.
Aby i děti se znevýhodněním měly další zpestření činnosti i programu, rozhodlo se vedení tábora po
dlouhé rozvaze uspořádat autobusový výlet do jihlavské zoologické zahrady. Konec návštěvy zooparku
byl završen ukázkou výcviku dravých ptáků s výkladem. Hodinový program děti nadchl. Dalším
překvapením pro táborový život byla návštěva jindřichohradecké televize, která v areálu Modré kotvy
nepozorovaně natočila spoustu zajímavých záběrů z momentálního života táborníků jak na hřišti, tak
v parku okolo. Televizní pracovníci pořídili také živé rozhovory s několika dětmi a zaznamenali jejich
bezprostřední reakce.
Na závěr přichází poděkování. Patří především mladým studentům i letitým spolupracovníkům Oken,
kteří se věnují ve dne v noci deset dní plně dětem s jakýmkoli postižením a klasický táborový život by
nikdy nezvládli. Tvoří se svými pomocníky, kmotříčky, kteří s nimi mnohdy pracují po celý rok, jednu
velkou rodinu. Svůj čas jim věnují bezplatně i v době svých prázdnin či dovolených. Vedení tábora tímto
děkuje také všem pracovníkům zařízení Modrá kotva v Mrákotíně, sponzorům, Nadaci Pomozte dětem,
(Tábor i letošní ročník Pět P byl podpořen z projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací
rozvoje občanské společnosti), Městu Jindřichův Hradec, Obci Polště, MČ Praha 8, Obci Rapšach, Městysu

Višňové a všem příznivcům Občanského sdružení OKNA, bez jejichž pomoci by nemohl být tábor
uskutečněn. Ihned po skončení tábora započnou přípravy programu příštího, DESÁTÉHO jubilejního
ročníku tábora.
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